
قبل ثالث سنوات، تناقلت وسائل اإلعالم السعودية 

املخابرات  وكالة  تقديرات  بأن  متابعيها  يبشرّ  خبراً 

في  الفقر  نسبة  أن   إلى  تشير  األمريكية  املركزية 

»اململكة  أن  ما يعني  املئة،  السعودية وصلت 12.7 في 

اإلعالم  يفُت  ولم  الفقر«.  نسبة  في  عربياً  األقل  هي 

السعودي اإلشارة إلى أنّ السعودية »تفوقت« في هذا 

املصادر  حسب  تعاني،  التي  اإلمارات  دولة  على  املجال 

نفسها، »من نسبة فقر وصلت إلى 19.5 في املئة«. ال 

داعي للتدقيق في األرقام وال لإلشارة إلى عدم جديتها. 

الدول  أقل  هي  السعودية  أن  عن  اإلعالن  قيمة  فما 

األغنى؟  العربية  الدولة  وهي  الفقر،  نسبة  في  العربية 

ثمانية  كل  من  واحــداً  يكون  أن  في  تتمثل  املفارقة 

مواطنين في السعودية فقيراً. 

سببٌ  الخبر  بذلك  السعودي  اإلعالم  الهتمام  كان 

واضحٌ يتمثل بإضافته مبرراً آخر لتقديم صورة امللك 

تولّد  تنموية  رؤية  الله كملك إصالحي وصاحب  عبد 

عنها اإلعالن عن سلسلة من املبادرات، بما فيها مأسسة 

الصناعية،  واملدن  الجامعات،  وبناء  الوطني،  الحوار 

وتعيين عدد من النساء في مجلس الشورى..

االعتراف بالفقر  

بن  الله  عبد  زار   2002 نوفمبر  الثاني/  تشرين  في 

الفقيرة  األحياء  للعهد، عدداً من  العزيز، وكان ولياً   عبد 

البؤس  الرسمية(  الرواية  )حسب  فهاله  الرياض،  في 

الذي رآه، فأصدر أمره بصياغة »االستراتيجية الوطنية 

الحديث  أغلب  كان  الزيارة،  تلك  قبل  الفقر«.  ملكافحة 

منها  يأتي  أخرى  بلدانٍ  في  مظاهره  يتناول  الفقر  عن 

املهاجرون. مشاهد األطفال وكبار السن والنساء الذين 

في  الطرق  ومفترقات  املساجد  أبواب  على  يتسوّلون 

مدينة الرياض وغيرها، هي »ظواهر غريبة وافدة« جاءت 

املواطنين  بين  الفقر  عن  الحديث  كان  املهاجرين.  مع 

حديثاً  األخرى  العربية  الخليج  وبلدان  السعودية  في 

وحتى  التحريض.  شبهة  وتحيطه  الغالب  في  هامساً 

مظاهر الفقر والعوز التي تخزّ األعين، يتم تصويرها على 

املسئولين  اهتمام  استدعاء  فردية تستحق  أنّها حاالت 

وحتى  ذلك،  ورغم  الخير.  أهل  مساهمات  أو  ملعالجتها 

التواصل  ووسائل  املحلية  الصحف  تخلو  ال  اآلن، 

وتستجدي  املسئولين  تستحث  رسائل  من  االجتماعي 

أهل الكرم لعالج مريض أو إغاثة أرملة. ويغلب حتى اآلن 

اإلنكار الغريزي لحالة البؤس التي تعبر عنها صور يجري 

تداولها في منتديات التواصل االجتماعي المرأة في مدينة 

من مدن الخليج تنقّب في صناديق الزبالة عما يسعفها 

إلعالة أطفالها. 

في  الفقيرة  لألحياء  السعودي  العهد  ولي  زيارة  أعطت 

الفقر باعتباره ظاهرة  البدء للحديث عن  الرياض إشارة 

ال يمكن إخفاؤها أو تجاهلها في بلدٍ يملك أكبر احتياطي 

األحياء  تلك  في  الصفيح  بيوت  ففي  العالم.  في  نفطي 

اململكة،  من  النائية  املناطق  في  ومثيالتها  العاصمة،  من 

يتكدس فقراء لم تشملهم خيرات الطفرة النفطية. وفي 

الحد  يتوافر  ال  املهمّشة،  واملناطق  الفقيرة  األحياء  هذه 

الجادّ  السعودي  الباحث  ويشير  الخدمات.  من  األدنى 

سامي الدامغ في دراسته الهامة الصادرة في 2014 عن 

»مؤسسة امللك خالد الخيرية«  إلى تقديرات غير رسمية 

بأن »20 في املئة من السعوديين البالغ عددهم 17 مليون 

نسمة تقريباً يعيشون تحت خط الفقر. وهناك أكثر من 

في  مدِينين  السعودية  الدولة  مواطني  من  املئة  في   75

قروض استهالكية طويلة األجل«. 

االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفقر

تدشين  عــن  السعودية  الحكومة  ــالن  إع تــرافــق 

وعود  مع  الفقر«  ملكافحة  الوطنية  »االستراتيجية 

برفع  ملكاً  أصبح  بعدما  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  كرّرها  

ودعم  االجتماعي،  الضمان  لتمويل  امليزانية  مخصصات 

الجمعيات  ودعم  املحتاجة،  للفئات  الشعبي  اإلسكان 

الخيرية. إالّ أنّ حصيلة كل ذلك محدودة حتى اآلن.  فبعد 

أكثر من عقدٍ على إعالن تلك الوعود، ال يمكن الحديث عن 

تقليص جدي ملظاهر الفقر في املدن وضواحيها، ناهيك عن 

املناطق النائية. 

على أية حال، لم تكن اإلجراءات التنفيذية لالستراتيجية 

الوطنية ملكافحة الفقر ستؤدي إلى إزالة الفقر أو تقليص 

العائلة  تستطيع  بحيث  معقولة  حدود  إلى  مستوياته 

الحاكمة في السعودية أن تتباهى بها. فلقد توجهت تلك 

اإلجراءات للتخفيف من مظاهر الفقر والبؤس وليس إلى 

العادل  غير  التوزيع  األسباب  أبرز  وبين  أسبابهما.  إزالة 

للموارد والثروات في البالد، واحتكار القرار السياسي بيد 

السببان  وهذان  نفسها.   املالكة  العائلة  في  الحكم  بؤرة 

وجه  تجميل  محاوالت  حتى  أيضاً  يعيقان  وتداعياتهما 

النظام السياسي ببرامج تهدف إلى مكافحة مظاهر الفقر 

تتزايد مؤشرات  ذلك،  من  وبداًل  الفقراء.  أعداد  وتقليص 

تصاعد نسب الفقر بأشكاله املتعددة في السعودية جراء 

املاضيين  العاميَن  خالل  أعلنت  التي  املتتالية  القرارات 

تقليص  أو  إلغاء  إلى  أدت  والتي  امليزانية،  عجز  ملواجهة 

الدعم الحكومي  للمواد االستهالكية األساسية واإلنفاق 

على الخدمات.

خط الكفاية

يسعى  تواجههم،  التي  الصعوبات  من  الرغم  على 

املسئولين  تنبيه  إلى  السعودية  النخب  بين  اإلصالحيون 

فيها إلى خطورة النتائج االجتماعية والسياسية واألمنية 

املتعددة.  الفقراء بمستوياتهم  املتوقعة في أعداد  للزيادة 

طرح  املجال،  هذا  في  الجدية  املحاوالت  إحــدى  وفي 

تطبيق  املعتبرين،  األكاديميين  أحد  وهو  الدامغ،  سامي 

على  تعتمد  الفقر  ملكافحة  واقعية  أكثر  استراتيجية 

تسميته  يمكن  )الذي  الكفاية«  »خط  أسماه  ما  تحقيق 

تغييراً  تتطلب  ال  استراتيجية  وهي  الكفاف«(.  »حد 

قد  ولكنها  السعودي  السياسي  النظام  في  أساسياً 

األُسر  الكفاية«  »خط  يشمل  الفقر.  مظاهر  من  تخفف 

توفير  وحدها  بمداخيلهم  يستطيعون  ال  الذين  واألفراد 

احتياجاتهم األساسية املتعارف عليها في مجتمعهم، بل 

»حد  تطبيق  اقتراح   يقترب  إضافي.  دعم  إلى  يحتاجون 

الكفاية« من اقتراح »راتب املواطنة« املطروح منذ سنوات 

من  عدد  في  املساواة  وعدم  النسبي  الفقر  مظاهر  ملعالجة 

الفكرة  فنلندا وكندا. ويتلخّص جوهر  فيها  بما  البلدان، 

التي تُطرح بتفاصيل مختلفة، في أن الدولة تضمن حداً 

أدنى من الدخل الشهري الثابت لكل فردٍ من مواطنيها.  

فيما يتعلق بالفقراء، فليس ثمة فرق كبير بين االقتراحين، 

يستند  بينما  الحاكم  كرم  إلى  يستند  أحدهما  أنّ  رغم 

الثاني إلى حق املواطنين في املساواة.

بحسب تقديرات الدراسة املذكورة، فإن أسرة سعودية 

ريال  إلى  3360  أطفال تحتاج  وأربعة  مكونة من زوجين 

خط   إلى  تصل  لكي  دوالر(    896 الشهر)  في  سعودي 

والسعوديات  السعوديين  عدد  ثلثيْ  أنّ  هناك  الكفاية. 

ونصف  مليون  )حوالي  الخاص  القطاع  في  العاملين 

الدخل  عن  تقل  شهرية  ــب  روات يتقاضون  املليون( 

توفير  إن  يعني  وهذا  الكفاية.  إلى خط  للوصول  املطلوب 

حد  إلى  وحدها  الفئة  هذه  أفراد  إليصال  املطلوب  الدعم 

أولويات  في  جدياً  تغييراً  األقل،  على  سيتطلب،  الكفاية 

هذا  أنّ  يفسر  ما  بعض  هذا  في  ولعل  الحكومي.  اإلنفاق 

لم يحظيا  إليها  استند  التي  الرصينة  والدراسة  املقترح 

مدى  لتحديد  مناقشتهما  تتم  ولم  الــالزم،  باالهتمام 

مالءمتهما ملعالجة فشل محاوالت »مكافحة مظاهر الفقر« 

في السعودية أو على األقل للحد من انتشارها وتفاقمها. 

بعض »األولويات« 

والتبذير  للبذخ  الفعلية  األرقام  رصد  يصعب  كان  إذا 

والتي  العالم،  في  متنفذين  سعوديين  قبل  من  املمارسان 

تتناقل مظاهرهما املجالت املتخصصة بهذه األخبار، كما 

على  تنفجر  حين  والسياسية  الرصينة  تلك  من  سواها 

شكل فضائح، إال أن مؤسسات ذات مرجعية تظهر حجم 

اإلنفاق السعودي على شراء األسلحة واملعدات العسكرية 

في  السالح  صناعة  شركات  يسعد  مما  الحروب..  وعلى 

العالم. 

فحسب  منظمة »هيومن رايتس ووتش«، باعت الواليات 

املتحدة األميركية إلى السعودية ما قيمته 7.8 مليار دوالر 

 .2015 سبتمبر  وأيلول/  مايو  أيار/  بين  األسلحة  من 

األميركية  الحكومة  عادت  أكتوبر،  األول/  تشرين  وفي 

فوافقت على بيع ما قيمته 11.25 مليار دوالر للسعودية، 

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، وقّعت السعودية مع الواليات 

وهناك  دوالر.  مليار   1.29 بـ  أسلحة  على صفقة  املتحدة 

وافقت  معدات عسكرية  قيمة  استرليني  مليار جنيه   2.8

الحكومة البريطانية على بيعها إلى السعودية في آذار / 

مارس 2015. 

»معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم«، وبحسب 

تقرير له صدر مطلع هذا الشهر، فيشير إلى أن الواليات 

حيث  العسكري،  اإلنفاق  قمة  على  متربعة  ظلت  املتحدة 

أنفقت 596 مليار دوالر على األسلحة عام 2015 )بتراجع 

أنفقت  التي  الصين  تليها   ،)2014 عام  عن  املئة  في   2.4

215 مليار دوالر على األسلحة، ثم السعودية التي احتلت 

العسكري  اإلنفاق  يتعلق بحجم  فيما  عامليا  الثالث  املركز 

اململكة ب  أنفقته  ما  إجمالي  املعهد  يقدر  في 2015، حيث 

السابق،  العام  املئة عن  في  بزيادة 5.7  مليار دوالر،   87.2

ويذكر تقرير معهد ستوكهولم »أن ما أنفقته السعودية 

عام  )في  دوالر«..  مليار   5.3 ب  يقدر  اليمن  حرب  على 

من  الرغم  »على  وهذا  وحدها(،  اليمن  حرب  وعلى  واحد 

التي  الدول  من  العديد  حيث  املحروقات،  أسعار  انخفاض 

روسيا،  أذربيجان،  الجزائر،  ــ  العسكري  إنفاقها  ارتفع 

مسلحة«.  نزاعات  في  متورطة  ـ  وفيتنام  السعودية، 

وذكر التقرير كذلك أن »إنفاق العراق على األسلحة ارتفع 

وأنه   ..2014 بعام  مقارنة   2015 في  املئة  في   35 بنسبة 

ارتفع بنسبة 536 في املئة بين عامي 2006 و2015«، وهو 

اإلدارة  املدة جرت تحت  أكثر من نصف هذه  أن  يعني  ما 

األمريكية للعراق. ما لم يمنع الجيش العراقي من خسارة 

ربع البلد أمام تنظيم »داعش« في 2014، كما ال ينقطع 

والصفقات  الخزينة  ونهب  الفساد  فضائح  مسلسل 

الوهمية..

الفقر في السعودية، فكل  الى مسألة  وخالصة وبالعودة 

الفقراء  أوضاع  تتحسن  بأن  للتفاؤل  مجااًل  يترك  ال  هذا 

ناهيك بوقف تزايد أعدادهم.

أستاذ علم االجتماع السياسي

في جامعة لوند ـ السويد، من البحرين

تنظرُ مدينة الحلّة )100 كم جنوب بغداد( إلى األفق بثالثة 

وجوه: 

من  ومقترباتها  بابل  آثار  وتمثله  األثري  الوجه  هو  األول 

جنائن معلقة، وطبع أقدام الزمن اآلفل وبصماته الذي تركته 

األجيال متعددة املشارب حيث عاشت أزقتها وشناشيلها وما 

واألولياء  األنبياء  ملقامات  الوضع  عتيقة  طُرز  من  ذلك  يشبه 

قطنوها  الذين  والبَختيّين  للمتصوّفة  املندثرة  واألجــداث 

للمَوجَدة،  مكانا  الفرات  شطّ  حوافّ  من  واتخذوا  يوم،  ذات 

جنوح  من  سِالال  بعد  فيما  املؤرخين  لكتب  أهدت  وصوامعَ 

الكالم، وشطحات التفلسف باملصير، وهي تجري تحت محابر 

مدبّجي كتب الرحالت.

تنفتح  التي  للنهارات  الخلفية  األبواب  تمثله  الثاني،  الوجه 

النخيل  على بسائط األرض، وهي حافلة بالبساتين وصفوف 

أرنبة األنف وهم يمدون  أبعد من  املتلفتين  التي تُسوّر عيون 

البصر صوب أطرافها.

الوثنية  بابل  يتوسط  الذي  القلب  فهو  الثالث،  الوجه  أما 

مرافق  عن  عبارة  وهو  والبساتين.  األرياف  وبابل  القديمة، 

بنيت  معمارية  تفتّقات  إلى  وصواًل  ومعامل  وأسواق  مدنية 

العراقية  الحداثة  بالتعاقب، وعليها ضربات من فرشاة عمارة 

ألصداء أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين.

إيقاع املحبرة

مدينة الحلّة، كغيرها من املدن العراقية املثيرة إلغراء التأمل 

السابقة  الثالثة  بتكويناتها  صورتها  انعكست  والكتابة، 

الجغرافية  اختصاصاتهم  بمختلف  أعالمها  جهود  في 

األعالم  هؤالء  وينقسم  واالجتماعية..  والجمالية  والتاريخية 

الثقافي  األفق  رسموا  الذين  املُحدَثين  والبحّاثة  الرواد  بين 

بـ  امللقب   )1984 )توفي  باقر  طه  اآلثاري  الدكتور  للمدينة. 

»قارئ الطين« وهو متخصص باآلثار، أفرد مؤلفات وكراريس 

الحضارة  آثار  من  أثراً  بوصفها  بابل  صورتها  في  تنعكس 

القديمة  اللغوية  واألطالس  األساطير  من  وتراثات  الوثنية، 

بموازاة  بالقدم.  املوغلة  االجتماعية  الطبقات  أنتجتها  التي 

)توفي 1982( كتبا عن  الدكتور أحمد سوسة  لنا  ذلك، ترك 

يبدأ  جارية  كفكرة  إياها  قارئاً  مائية،  جغرافيا  بوصفها  الحلّة 

إلى جانب  األوسط«  الفرات  بـ«مدن  يُعرف  بها كيان جغرافي 

الديوانية وكربالء والنجف، فكتب متحدثاً عن الحلة األنهار 

والبساتين )»وادي الفرات«، بجزأين، و«سدّة الهندية«، باللغة 

اإلنكَليزية(. وإذا لقب طه باقر بقارئ الطين، فهل يمكن تلقيب 

الذي  الفرات  أن شط  والسيما  العذوبة،  بقارئ  أحمد سوسة 

تنام وتصحو بجانبه مدينة الحلّة أمسى عذباً فقط في كتب 

املدنية  األعالم  ومن  والرحالت!  الهندسية  والتأمالت  التاريخ 

الطاهر  جواد  علي  الدكتور  واألدبي  النقدي  الدرس  في  أيضاً 

عن  املعروفة،  مؤلفاته  جانب  إلى  كتب  الذي   ،)1996 )توفي 

ناقداً«(  عباس،  الجبار  )»عبد  الحلي  والناقد  الشاعر  تجربة 

وقد توفي هذا األخير عام 1992 بمستشفى مرجان في الحلة 

تاركاً لنا آخر آثاره )»مرايا جديدة«(. إلى جانب هؤالء األعالم، 

هناك من املحْدِثين من كتب في الببلوغرافيا، ودرس الحلة في 

سياقها الحضري، أماكنَ، وأعالماً، وشياطين أزقة. غنائياً تفوز 

أغنية »ليلة ويوم« للمطرب سعدي الحلّي في مهرجان األغنية 

املدينة  من  األغنية  وشعراء  امللحنين  أشهر  ومن  العراقية. 

كوكب حمزة، وكاظم الربيعي شاعر األغنية املذكورة.

زوجة السرَطان

الحلّة، تاريخا مَدنّياً ومصنعاً روحيا مُميزاً، تتقاطع اليوم مع 

بأمانة  تعكس  العمرانية  فالخرابات  واآلن.  هنا  الحلة  نموذج 

وحشية حال وصورة الخرابات االجتماعية التي دكّت عالقاتِها 

إلى  األيديولوجيا  املتنقلة من لحظة عمالء  العميقة  الصراعاتُ 

برابرة  أنتجه  وما  القبائل،  وسماسرة  الطائفية  عمالء  لحظة 

النفوذ  قوى  وذُهانيّات  عقائدية،  نفايات  من  السفلي  العالم 

السياسية، ناهيك عن اإلسهامة التي أكملت »الغرقان غطّة« 

اإلرهاب  موجات  يد  على  واألغاني!(  العراقي..  املثل  يقول  )كما 

منذ 2003، وحُماتها من اللصوص والقتلة.

تمارس هذه املدينة، كبقية مدن ومحافظات العراق، يومياتها 

السكان  مُحيّا  على  ويبدو  القيمي،  السرطان  من  مناخ  وسط 

والجغرافيا ولعا مذهال بصداقة االنحدار، وفخرا بارد البال في 

التخصيب  ذلك  أنتج  فقد  تضحَويّ.  كمبدأ  الغيبوبة  اتخاذ 

املدمر بين القبائليين ورجال الدين أن يكون القراران االجتماعي 

والسياسي بقبضتهما، األمر الذي أدى إلى تحويل حياة التنوّع 

إلى قطعان تمشي مُسرنمة وراء  ارتقاء،  الحلة من ذخيرة  في 

قدم  على  التغزّل  حيث  املتدنية،  الغرائز  على  العزف  صفير 

الضوئية  اإلعالنات  وأكاذيب  الثوابت،  حرّاس  بأوهام  وساق 

الكبيرة بشأن املدن الفاضلة.

أخواتها،  جانب  إلى  مرعوبة  البعث  حكم  من  الحلة  خرجت 

وكزّت على أسنانها خيبة وأسفاً وهي تنتشل أبناءها من املقابر 

الجماعية في مناطق املحاويل، وقرب مدينة بابل األثرية. ومنذ 

أرقام  يرصف  وهو  األخباري  الشريط  عيونها  تالحق   2003

للسيارات  الكبيرة  االنفجارات  في  تبخّروا  الذين  الضحايا 

السوق  وسط  النما«  ابن  »جامع  تفجير  في  سواء  املفخخة، 

والتفجيرات  املدينة،  مدخل  في  التفتيش  نقطة  أو  الكبير، 

»باب  أحياء حي  في  السنوات  التي حدثت طوال هذه  األخرى 

الحسين«، وقرب سجن الحلة املركزي، ومناطق النيل، وآل بو 

علوان، والجِمِجْمَه، ومنطقة الوردية، وغيرها..

وفي كل مرة تنظف املدينة ثيابها من الدماء وتذهب لشراء 

واستعراض  األحزاب  شعارات  بين  تتجول  والخبز،  الطماطم 

دكاكينهم  يفتتحون  وهم  امليليشيات  وخبل  القبائل 

دائماً  املتوفرة  الرموز  عقاقير  للسكان  ويقدمون  السياسية 

في صيدلياتهم الشريرة املكتوب على جبينها »هذا من فضل 

وتاريخها،  نفسها  مع  قطيعة  في  اليوم  الحلة  مدينة  ربي«! 

وروحها الحيّة. إلى السراديب املظلمة تمّ قذفها ورميت على 

جرف شطّها الوادع، عارية إالّ من آثار كدمات االغتصاب املادية 

والروحية.

تلك البطاح بين بغداد والحلة

من خالل هذه املدينة تتفرع دلتا الطرق للنازل إلى بقية مدن 

الجنوب. وبصورتها التي يَطنّ الخراب حواليها يمكن ملسها 

كإحدى البوابات املريضة وهي تؤدي بك إلى بحبوحة العصور 

الوسطى وعواملها الحافلة بنماذج مختلفة من الديكتاتوريات 

التي  الصورة  هذه  من  بالضد  اليوم  إنها  الرائعة!  الروحية 

بن  أحمد  بن  محمد  الحسن  أبو  الرّحالة  خيال  عنها  يحدثنا 

جبير في كتابه الشهير، »رحلة ابن جبير«: 

في  وأجملها،  أحسن طريق  بغداد  إلى  الحلة  من  »والطريق 

وشماال.  يمينا  القرى  بها  تتصل  وعمائر،  األرض  من  بسائط 

بها  تتسرب  الفرات  ماء  من  أغصان  البسائط  هذه  ويشقّ 

وتسقيها، فمحرثها ال حد التساعه وانفساحه، فللعين في هذا 

وانفساح،  انبساط  مسرح  وللنفس  انشراح،  مسرح  الطريق 

واألمن فيها متصل، بحمد الله سبحانه وتعالى«.

اليوم  بالضبط  هي  جبير،  ابن  عنها  تحدث  التي  الخريطة 

العنوان والتفاصيل املرعبة التي أكلت املارة منذ 2003 بسبب 

وكانت  املجاهدين،  شورى  ومجلس  القاعدة،  ذباحي  سيطرة 

مكاناَ لخطوط الزخم الناري الشرس واملتبادل بين اإلرهابيين 

وسياراتهم املفخخة وبين عناصر الشرطة. وقد خلفت تلك 

املعارك وحفالت الشواء والذبح ندوباً جسيمة على تلك البطاح 

بين بغداد والحلة. فكثير من البساتين هجرها أهلها وتحولت 

إلى سباخ تَلْتحي بامللْح والرياح، وتنتطرح كإسفنجة تنام في 

داخلها دماء الهزائم األخالقية والسياسية واالجتماعية. ماذا 

العويل  من  كثير  لديها  نفسها؟  عن  املدينة  هذه  اليوم  تقول 

والصراخ، ولديها ما تصف به نفسها عندما تهدأ: أنا مهرجان 

أيضا  أثمرت  الخراب  مع  الطويلة  صداقتها  ولكن  للخراب! 

هامشا إنسانيا عنيدا، يتحرك اليوم داخل الشوارع الخلفية، 

يعي  الهامش  هذا  القتلة«.  »زمن  يقاوم  وهو  وضئيال،  شاحبا 

من  كثيرا  سيماؤه  تحملُ  كبرى،  مصحة  داخل  يعيش  بأنه 

بتكشيرة  البرابرة  يُهدّد  دائمة  وأحيانا  والتناقضات،  الندوب 

ذات نفس طويل من الشتائم.

كاتب من العراق

4 3 2 جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان

بوصفها  الــتــواصــل  ــل  ــائ »وس

خلف  اللهاث  آثار  عن  انقطاعاً«: 

»اليـك« و»شـيـر«. وعلـى املـوقـع: 

محاكمة مؤسسة »نظرة« النسوية 

الفاسد  خليل  وشكيب  مصر،  في 

وندوب  الجزائر،  إلى  كبطل  عاد 

الحرب على التالمذة في سوريا.

عقول  من  الشياطين«  »طرد  هل 

للسبيل  دعوة  غزة،  في  األطفال 

القويم أم هيمنة على حياة الناس 

املــدن  ودور  ــواء؟  ــخ ال ظــل  فــي 

االجتماعي  الحراك  في  الهامشية 

لم  سياق  تونس:  في  الجاري 

ينقطع.

العراق«:  في  والريع  »الحداثة 

الحالي  االستعمار  اتجاه  تجلّى 

في  ــم  واألمـ ــدول  الـ لتدمير 

سبل  أما  العراق،  على  الحروب 

يكفي  فال  الخراب  من  الخروج 

تحتاج  بل  »اإلصـــالح«  فيها 

ملؤتمر تأسيسي.
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مجرد بازار؟

عامة  حسبة  من  جزءًا  والصنافير  تيران  جزيرتَي  قضية  فسنعتبر  الظن،  أحسنّا  لو 

تحكمها فلوس كثيرة: ودائع ومشاريع كهرباء وتطوير بنى ومؤسسات، واستثمارات 

وجسور، ونفط وغاز، وحتى هبات لوجه الله.. لو أحسنا الظن، واعتبرنا في النظر إلى 

املوضوع بؤس أحوال مصر وانتشار الجوع والفاقة في شعبها، وسابق الفضل والسخاء 

السعودي، خالل السنوات الثالث املاضية على األقل، واإلغراء العظيم املتمثل بـ16 مليار 

دوالر توظيفات ستقْدم عليها السعودية في أم الدنيا، و700 ألف طن بترول بالشهر 

بفائدة  أثمانها  تُرد  )مقبلة(،  سنوات  في خمس  دوالر  مليار   23 قيمته  بما  لها،  تورده 

زهيدة )2 في املئة( وتقسيط مريح )على 15 سنة(.

والتاريخ،  الوثائق  حول  السجال  عن  الطرْف  غضضنا  ولو  »نتفهم«.  أن  فيمكن  لو، 

املستعر منذ اإلعالن عن »رد« الجزيرتين »لصاحبهما«، واأليَمان املغْلظة للحكومة املصرية 

وأتباعها حول صحة املُلكية السعودية وعيب نكران األمانة.. لو ابتلعنا كل ذلك، تبقى 

مسائل ال يمكن تمريرها.. أولها صوت جمال عبد الناصر املجلجل حول مصرية تيران 

أعلن إغالق مضيقها والسيطرة  الشرقي(، حين  )التي تبعد 6 كلم عن ساحل سيناء 

على خليج العقبة في 1967، فأصبح الحدث يؤرِّخ رسميا لبدء حرب 5 حزيران. كان 

ذلك بوجه إسرائيل، التي ما لبثت أن احتلت الجزيرتين ولم تغادرهما إالّ في 1982، إثر 

اتفاقية كامب دافيد. وهي كانت فعلت الشيء نفسه في العدوان الثالثي 1956. وتشير 

كل الصحف اإلسرائيلية منذ أيام إلى موافقة إسرائيل على االتفاق املصري السعودي، 

صحيفة  في  واردة  بتأكيدات  )مستشهدة  به  املسبق  علمها  واألنكى،  له،  واطمئنانها 

لم يتسنَّ  الذي  العلْم  السعودي(.. وهو  الخارجية  املصرية، وبتصريحات وزير  األهرام 

للشعب املصري الفوز به، وقد اُسقط من كل حساب. 

.. وثانيها ذلك الجسر املخطَّط له أن يمتد لـ 32 كيلومترا فوق البحر األحمر على علو 

شاهق، والذي ينوي االرتكاز في أساساته البحرية على الجزيرتين. وهو سيكلف مئات 

ماليين الدوالرات، وسيدمر البيئة والشعاب املرجانية النادرة. وبغض النظر عن رطانة 

نظرا  أنه  بال حسن ظن،  فيُظن،  الخ..  بأفريقيا  آسيا  إعادة وصل  العظَمة حول  خطب 

النقل السريع  الفعلية هي  البلدين، فوظيفته  التبادالت التجارية والبشرية بين  لضعف 

للقوات العسكرية املصرية إلى السعودية عند الحاجة، كما انتقلت القوات السعودية إلى 

البحرين في 2011 عبر »جسر امللك فهد«. أملجرد االطمئنان النفسي أم هي حروب 

تليها حروب يُخطط لها؟

من  غفلة  في  والجيوستراتيجية  واالقتصادية  السيادية  القرارات  هذه  تتخذ  ولو   ..

الناس..  فماذا يتبقى لهم؟

مدينة الحلّة بالعراق: أنا مهرجان للخراب

ميثم الحربي

عبد الهادي خلف

من تحقيق مصوّر عن الفقر في السعودية )مجلة تايم(

نهلة الشهال

عن الفقر في السعودية
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مـواقع / إصدارات

العراق: إشكاليات الحداثة والريع

أدى االحتالل األميركي للعراق في العام 2003 إلى سحق ما سمي بالدولة 

الحديثة التي أقامها اإلنكليز في العام 1921، التي وحّدت البالد في حينها، 

وتمثلت بها مظاهر الحداثة. انهارت هذه الدولة وانهار معها كلّ ما بُني 

فيها من مؤسسات في مرحلتيها األولى )1921 - 1958( والثانية )1968 - 

2003(، ولم يعد فيها إالّ أطر محدودة. وهذا أتاح فرصة لقوى ما قبل الدولة 

القوى ليس  باألمور. هذه  الواجهة وتصبح سائدة ومتحكمة  إلى  تبرز  أن 

لديها مشروع، وهي قوى منهزمة، هُزمت أمام نظام صدّام حسين وخرجت 

من الفعل السياسي، وأصبحت ملحقة بقوى إقليمية أو دولية. مثاًل في العام 

واجهة  وأصبح  باألميركان  بعالقة  العراقي«،  الوطني  »املؤتمر  ظهر   1992

ليس  كذلك  الدّعوة  وحزب  مشروع.  هؤالء  لدى  يكن  لم  ولكن  لالحتالل، 

مشروعاً للعراق، وال يريد أن يبني مشروعاً للعراق. هناك تصورات إسالمية 

مأخوذة من املاضي ال تناقش األمور القائمة اآلن، وإلى أين يسير البلد. هذه 

هي حال العراق اآلن. وال توجد فيه سلطة بذاتها ممركزة، هناك سلطات 

عديدة. واإلنتاجية فيه صفر. كان اإلنتاج املحلي في الثالثينيات يغطّي 95 

إيران  مع  الحرب  قامت  العام 1980 حين  وفي  املواطن،  من حاجة  املئة  في 

كانت 60 في املئة من حاجة الفرد تُنتج محلياً. بعد سنة من تلك الحرب، 

وبعدما ذهبت اليد العاملة إلى جبهات القتال، تراجعت هذه النسبة إلى 50 

في املئة. اآلن اإلنتاجية صفر في البالد! يعتمدون على بيع النفط ويتصرفون 

كل  العليا.  املصالح  وال  الدولة  وال  الوطنية  يفهمون  وال  الغنيمة،  بمنطق 

واحد يفكّر باملصالح املحدودة الضيقة، كعشيرته، جماعته، حزبه، منطقته، 

وهكذا... 

الفارق مع االستعمار القديم

قام االحتالل األميركي للعراق في زمن  تدمير الدول وتدمير األمم في إطار 

بناء  مفهوم  أساس  على  اإلنكليزي  االحتالل  قام  املاضي  في  بينما  العوملة، 

األمم، والدليل أنه من بلد مفتت مثل العراق وموزع على ثالث واليات، حوّله 

وأن  الدول  تنفتح هذه  أن  يتطلب  الحالي  الزمن  دولة.  إلى  واإلكراه  بالقوة 

تجزّأ، وهذا ما حصل في العراق. واآلن املنطقة كلها معرضة لتلك التجزئة، 

واالحتالل األميركي للعراق حصل في هذا اإلطار، وقد بدأت املنطقة تعيشه. 

إلى  العربي  بالربيع  ستؤدي  مادية  أو  موضوعية  أسباب  من  هناك  ليس 

األمور بشكل عكسي. وليس هناك  لها، ولذلك  سارت  التي يدعو  النتائج 

من أسباب مادية وال موضوعية ستؤدي إلى بلدان ديموقراطية أو تجارب 

ديموقراطية.

العراق كان البوابة األميركية ملا يحدث من تفكيك للمنطقة بشكل عام. 

االتجاه، ألن  نفوذ إسرائيلي سعى في هذا  طبعاً هناك قوى محرّكة. هناك 

هناك خشية من العراق ألسباب كثيرة. العراق خاض الحروب ولديه جيش 

قوي وإمكانيات. وهو بلد ممكن أن يتطور من ضمن آلياته الداخلية بغضّ 

فوكالة  باإلحصائيات،  تكلّمنا  وإذا  الثمانينيات،  في  السلطة.  عن  النظر 

لديه  سيصبح  القريبة  السنوات  في  العراق  إنّ  قالت  العاملية  الصحة 

إمكانيات طبية بمستوى أوروبا الجنوبية كإيطاليا وإسبانيا، وكان يُحكى 

بلد  في  تتوفر  عندما  املعطيات  وهذه  العالم.  في  الرابع  الجيش  يملك  أنه 

إمكانيات  ولديه  أن يتطور،  وبإمكانه  وإمكانيات وطاقة بشرية،  نفط  لديه 

عالية  ومدخول.. فمن املمكن أن تحصل فيه نقلة. وفي هذه على األقل فهو 

مالحَق من اإلسرائيليين. والسياق األهم من ذلك هو السياق األميركي الذي 

ذهب إلى العراق في لحظة اختالل التوازن العاملي: انتهى االتحاد السوفياتي 

بلد هوجم  العالم. كم  في  الوحيدة  العظمى  الدولة  أميركا هي  وأصبحت 

ودُمرت دولته في العالم؟ العراق الوحيد بالتأكيد، إذ األهداف في أفغانستان 

كانت مختلفة جداً.

الدولة دائما معلّقة وبرَّانية

قبل  من  استُهدف  الذي  هو  الحديثة  الدولة  الحداثة، مشروع  مشروع 

االحتالل. حُل الجيش وحُلّت املؤسسات األساسية، واملخابرات والوزارات.. 

في بقية الدول العربية لم يجرِ استهداف الدولة، فبقيت بعجرها وبجرها. 

الدولة مهيمنة  العراق ومصر مثاًل. في مصر  هناك تباينات بنيويّة ما بين 

وطنية  هي  املصرية  والوطنية  وأصيل،  أساسي  ووجودها  املجتمع  على 

البيروقراطية، بينما الحضارة العراقية لم تقم على هذا األساس، بل على 

أساس االنفصال ما بين الدولة واملجتمع، والدولة دائماً معلّقة و«برّانية«. 

العراق.  ـ دولة في  الال  الدولة، يصبح املجتمع هو مجتمع  وعندما تضرب 

هذه أشياء بنيوية. عندما حصل الهجوم على العراق كانت تجربة الحداثة 

كان  حسين  صدام  نفسها.  على  قضت  هي  داخلها،  من  انتهت  منتهية. 

وركائزه  البعث،  حزب  جاء  العراق.  في  الحديثة  للعلمانية  الفعلي  التمثيل 

النفط والعشيرة والحزب العقائدي، وقد قام في األساس على تغيير البنية 

االجتماعية، وأصبحت الدولة من خالل الرّيع هي املوظِّف األكبر في املجتمع. 

ألغى الطبقة العاملة وأصبح اسمها »طبقة املستخدَمين«، ولم يعد للريف 

تعد  لم  املحركة  القديمة  والديناميكيات  الدولة،  لدى  يعمل  وأصبح  دور 

موجودة. صدام حسين دمّر البنية األساسية ودمّر اآلليات املوروثة من أيام 

سومر لحدّ اآلن. هذا أخطر ما في صدام حسين. 

اآلن لم يعد هناك من مركزية. القوى هي قوى ما - قبل دولة، مفكّكة، بحيث 

أن كل واحد هو دولة، وعنده مصالحه الخاصة، وهي متحاصِصة فيما بينها 

داخل السلطة.. اآلن هناك سلطات متجددة تحوّل الدولة إلى غنيمة. يعني 

يأتون فيحصلون على أموال من النفط ويأخذون الجزء الرئيسي منها لهم 

وألزالمهم وأقاربهم ولبعض املوظفين والحمايات الخاصة.. 

مجابهة الوضع: إصالح أم مؤتمر تأسيسي؟

مرحلة  في  املجتمع  يزال  ال  الطائفي؟  للشكل  مجابِه  شيء  يوجد  هل 

في  يوجد  ال  متبلور سياسياً.  غير  أو  متشكل  غير  وهو  والتذمر،  السخط 

حتى  السياسية«.  »العملية  لـ  مضاد  أو  مقابل  سياسي  مشروع  العراق 

السياسية،  العملية  من  جزء  هي  الفائت  الصيف  تظاهرت  التي  القوى 

كذلك  السياسية.  العملية  في  إصالحي  جناح  هو  الشيوعي  والحزب 

الذي  هو  الجدير  الوحيد  السياسي  املشروع  املدني.  املجتمع  منظّمات 

إنّ  وقتها  قلنا  التأسيسي«.  »املؤتمر  مشروع  وهو   ،2003 العام  في  أطلق 

هذه الدولة انهارت والبلد متعدد الطوائف والقوميات.. فلنعلن عن مؤتمر 

الطوائف  وكل  القوميات  كل  عن  ممثلون  فيه  يحضر  للعراق  تأسيسي 

ويتناقشون حول صيغة النظام الذي يريدون العيش فيه. قد ال يكون هذا 

األهلي،  السلم  تضمن  التي  الصيغة  لكنه  األفضل،  الديموقراطية  شكل 

وقيام نظام متوافَق عليه حتى نضع أرجلنا على العتبة األولى، ومن بعدها 

نسعى إلى تطوير هذا النظام. أطلقنا هذا املشروع وأعلنّا عنه في املنتديات 

العاملية املناهضة للعوملة في 2003، وذهبنا إلى مؤتمر جاكرتا لقوى مناهضة 

الحرب، وحتى إلى جامعة الدول العربية، وعقدنا اجتماعاً موسّعاً في بيروت 

تمهيداً ملؤتمرٍ تأسيسي. بعد ذلك اعتُقل قسم من املشاركين في املؤتمر 

للمؤتمر.  تركهم  على  األميركان  كافأه  وبعضهم   منهم،  قسم  واغتيل 

اآلن يمكن للسنة والشيعة أن يشاركوا في تأسيس كهذا، فقد نضجت 

ظروفه، حتى في كردستان أصبحت األمور مختلفة وحركة التغيير ممكن 

أن تدخل في مثل هذه الصيرورة، وبقية املجموعات ممكن أن تنتبه لوجود 

أن تسند هكذا اتجاه وتدعمه تحتاج  املمكن  التي من  املقومات  خيار آخر. 

هو  مشروعها  ألن  مشروعاً  فليست  التظاهرات  أما  طويل..  وقت  إلى 

التظاهر واإلصالحات.. والسلطات القائمة أقوى من الحراك بمئات املرات، 

حيث  الدين  وصالح  ديالة  الصعد.  كلّ  وعلى  وسياسياً  واجتماعياً  مادياً 

لكنه  طائفي  موقف  وعندها  السياسية،  العملية  ضد  هي  تظاهرات،  جرت 

رفع  وفيها  الشيعية،  املناطق  في  أساساً  قامت  والتظاهرات  متطرف.  غير 

شعار«باسم الدين باكَونا الحرامية«... 

العراق مدخل للمنطقة

هناك نزعة اآلنية عند الناس وعند الشباب الذين يكتبون ويتابعون الوضع. 

الشعوب أحياناً تحتاج عقوداً من الزمن وال تقدر أن تغير شيئاً. النظام امللكي 

من العام 1931 إلى العام 1958، من اإلضراب العام ضد شركة الكهرباء في 

بغداد، وسقوط قيادة جعفر أبو التمّن والهاشمي، وصعود األحزاب الحديثة، 

واالنتفاضات في الريف في العام 1935، ثم االنتفاضات الشعبية الجماهيرية 

1948، 1952، 1956 وانتفاضة الحلّة. هذه األشياء كانت تتراكم، ثمّ من 

بعدها كان هناك زخم أيديولوجي وحزبي وفكري.. هو اآلن غير متوفر، ال من 

خالل الرؤية السياسية وال الجهات وال األحزاب أو التيارات أو القوى القادرة 

تاريخياً  بأزمات  إذاً  الشعوب  تمر  التحرك.  استثمار  على  أو  التوجيه  على 

وتتفاقم هذه األزمات، ونحن اآلن بوضع سيء وقد يزداد سوءاً.

التغيير من الداخل شبه مستحيل. نحن عقدنا مؤتمراً في بغداد  اليوم 

إلى  الطائفية  السياسية  العملية  »االنتقال من  العام 2013 كان شعاره  في 

العملية السياسية الوطنية«، وقلنا إنّ العملية السياسية الطائفية وصلت 

إلى مأزق وستؤدي بالبالد إلى كارثة. وفعاًل هذا ما حصل في 10 حزيران/

يونيو 2014 مع سقوط املوصل. 

منذ مدة أعلن السيستاني عن »قرب ظهور املهدي« وطلب من الشباب 

والناس التدرب على السالح ألنه من املمكن أن يظهر املهدي في أي وقت. لم 

يحصل في تاريخ التشيع كله أن مرجعاً مهماً أعلن عن قرب ظهور املهدي، 

السيستاني  األسوأ.  إلى  ذاهبة  األمور  بأن  الشعور  إلى  اليوم  مرده  وهذا 

فتوى  هي  قرن،  منذ  إال  بها  يصدر شبيه  لم  فتوى  قبل  من  أصدر  نفسه 

»الجهاد الكفائي« التي  حصلت السابقة عليها في العام 1914 عندما أتى 

اإلنكليز. نحن وصلنا إلى مرحلة أزمات كبيرة، أولها داخل املجتمع أساساً، 

من حيث استفحال الفساد والنهب واملحسوبية وفقدان األمن والخدمات 

وارتفاع نسبة البطالة.. هل هناك كارثة يمكن أن تحصل؟ وما هي الحلول 

السياسية  للعملية  املالحظين  وأغلب  اليوم،  يتحدث  الجميع  املطروحة؟ 

يتكلمون عن تدخل األمم املتحدة، تدخل قوى دولية أخرى، والبلد مشرّع 

وكل الحدود مشرّعة للتقسيم، إذاً هل تبديل العملية السياسية ممكن؟ 

ما هي املمكنات؟ املوضوع على مستوى املقاومة الفكرية ممكن أن يحدث. 

القرن  منذ  الحديث  العراق  صيرورة  حول  املاضية  املفاهيم  تغيير  يتم  أن 

السابع عشر حتى اآلن. األزمة قد تفرز أشياء قد ال نفهمها أو نلتقطها اآلن. 

األسئلة األساسية تدور حول: أين البلد؟ األتراك مثاًل يتدخلون بقواتهم 

في املوصل. من يمثّل اإلرادة العراقية؟ أية جهة؟ هؤالء سنة، شيعة، أكراد، 

عراقي  بمشروع  التفكير  مجرد  في  اإلرادة  يملك  منهم  من  آخره..  إلى 

اقتصادي صناعي تجاري سياحي ثقافي فكري.. أو أي شيء بأي مجال.

املنطقة  لضرب  مدخال  كان  كما  العراق،  أن  معرفته  يجب  الذي  لكن   ..

وتفتيتها، فهو كذلك بوابة استعادتها لقوامها.. 

 كاتب من العراق

& حوار إلذاعة الوضع و»السفير العربي« أجراه عمر الجفال.

الحوار الكامل إذاعياً وكتابياً على موقع »السفير العربي«

عبد األمير الركابي

 صادق كويش الفراجي ـ العراق »آثار الحرب«

مبادرة لتمكين الفلسطينيين 

في الداخل والشتات

واجهه  الذي  الصعب  الواقع  ظل  وفي   ،1983 العام  »في 

االحتالل  جــراء  الشتات  وفــي  الوطن  في  الفلسطينيون 

االقتصادية  الشخصيات  من  مجموعة  قامت  اإلسرائيلي، 

لقاء  عقد  إلى  باملبادرة  والعربية،  الفلسطينية  والفكرية، 

إنشاء  فكرة  في  والتداول  لندن  البريطانية  العاصمة  في 

الشعب  صمود  وتعزيز  دعم  على  قادرة  فلسطينية  مؤسسة 

الفلسطيني«. هكذا ولدت مؤسسة التعاون الفلسطينية التي 

على  تعمل  ربحية،  غير  أهلية  كمؤسسة  نفسها  عن  تعرّف 

اإلنسانية،  والقيم  الهوية  وتعزيز  الفلسطيني  االنسان  تمكين 

الضفة  في  الفلسطيني  للشعب  املستدامة  »للتنمية  دعماً 

في  وكذلك   ،1948 ومناطق  غزة  وقطاع  والقدس،  الغربية 

مخيمات اللجوء في لبنان«. 

تعدّد  املتواصل«  الدعم  من  مستمرّة  »مسيرة  عنوان  تحت   

فيديو  في  فيها  التي تساهم  املشاريع  التعاون بعض  مؤسسة 

اإلرث  على  الحفاظ  البلدات،  ترميم  ومنها:  يوتيوب،  على 

الحاجات  ذوي  األطفال  دمج  على  العمل  والتراثي،  الثقافي 

املتحف  إطالق  على  العمل  العالج،  وتقديم  باملجتمع  الخاصة 

الفلسطيني، برامج زراعية في غزة، أنشطة رياضية وتثقيفية 

للشباب، مشروع تشغيل الشباب إلدخالهم إلى ميادين العمل، 

أكاديمية الدراما، دورات لغة وموسيقى وغير ذلك.. 

عنوان  وتحت  باملؤسسة،  الخاص  املوقع  صفحة  على 

»برامجنا«، تقع كل هذه النشاطات وغيرها في تبويبات ستة: 

البلدات  إعمار  التعليم،  »تعبير«،  الثقافة  املجتمعية،  التنمية 

سهل  املوقع  الشباب.  تمكين  األيتام،  رعاية  برنامج  القديمة، 

واألجنبية  العربية  للشبكات  روابط  ويبرز  وواضح  التصفح 

التي يتعاون معها املوقع، وملتفرعات عمله في كل من مخيّمات 

الفلسطيني. لبنان واملتحف 

وقد منحت املؤسسة عام 2015 نحو 250 ألف دوالر جوائز 

في  متميّزة  بإنجازات  مساهمين  وأفــراد  أهلية  ملؤسسات 

الشعب  ألبناء  والثقافي  واالقتصادي  االجتماعي  النمو  عملية 

الفلسطيني، موزعة على خمس جوائز مختلفة.

بالتصدّي  يُعنى  املثال،  سبيل  على  »تعبير«  الثقافة  برنامج 

الدائم  وتهديدها  الفلسطينية  الثقافية  الهوية  سلب  لعملية 

من االحتالل الذي يسعى بشكل مستمر إلى تشويه خصائصها 

على  الحضاري  والحوار  التفاعل  في  مساهمتها  من  والحدّ 

ويمنح  الفلسطيني  اإلبداع  »تعبير«  فيشجّع  العاملي.  املستوى 

محلياً  وعرضها  أفكارهم  لتنفيذ  الالزمة  األدوات  املبدعين 

وعاملياً، باإلضافة لتوفير مجال عالجي من تأثيرات الحروب من 

خالل التعبير الفني الذاتي لألطفال والشباب.

املاضية:  القليلة  السنوات  في  »تعبير«  برنامج  إنجازات  ومن 

إقامة  املدارس،  من  عدد  بين  متنقلة  استوديوهات  تأسيس 

إعداد  على  وطالبة  طالب  ألف  نحو  وتدريب  فنية،  عروض 

الرسوم املتحركة وصناعة الدمى.

أثناء  الدمى  بتحريك  أحمد  وشغف  إبداع  عيني  بأمّ  »رأيت 

الدورات التدريبية. فقد بدأ أحمد يعمل من البيت وأنتج فيلمه 

الذي يُسمّى »أبو العربي« والذي يعكس مشاعره تجاه الغارات 

لالجئين.  »الجلزون«  مخيم  ضد  االحتالل  قوات  من  املتكرّرة 

االستاذ  يقول  مدرباً..«،  تعيينه  إلى  أدى  الرائع  أحمد  إنتاج 

عن  شهادته  في  »تعبير«  مع  املتدربين  األساتذة  أحد  ناصر، 

نتائج هذه الدورات..

وأضخم  أهم  أحد  فهو  الفلسطيني«  »املتحف  مشروع  أما 

مشاريع املؤسسة، يعمل حالياً على جمع أرشيف رقمي للصور 

الفلسطينية،  والثقافية  التراثية  والعناصر  والفيديوهات 

منبراً  فيها  طرف  كل  يمثل  إلكترونية  شبكة  وصناعة 

متصلة  وتبقى  املعارض  تنظم  والشتات،  الداخل  لفلسطينيي 

مبنى  املتحف.  مقر  إلى  وصولهم  يتعذر  الذين  بالفلسطينيين 

املتحف الضخم قيد اإلنشاء في بيرزيت. 

القدس،  املتحف:  فيها  سيعمل  التي  الرئيسية  املدن  ومن 

حيفا، غزة، عمان، بيروت وغيرها..

أرشيفية  باملتحف وعمله، نرى مشاهد  التعريفي  الفيديو  في 

»اليوم،  الفلسطينية:  والتغريبة  األولى  االحتالل  أعوام  من 

التعبير  زالت قوية وحاضرة، لكن أساليب  ما  الفكرة  فلسطين 

الصوت  رفع  هدفنا  وتغييبها.  قمعها  يتمّ  ما  غالباً  عنها 

الفلسطيني عالياً أينما كان، في كل أقاصي األرض«.

األولى  املنصة  ليتحوّل  يطمح  بحيث  األهمية  بغاية  املشروع 

للصوت الفلسطيني واالنتشار العاملي الذي يضمن، أو يسهّل 

الثقافية  بأبعادها  الفلسطينية  القضية  طرح  األقــل،  على 

والتاريخية واإلنسانية قبل أي شيء، للقاصي والداني. 

http://www.welfareassociation.org/ar

مؤسسة التعاون الفلسطينية

نص ورسم مرتضى كزار

بخاخ الذاكرة!

عليها:  مخطوط  الفتة  تخرج   ،1984 روايته  في  أورويل  جورج  وحي  من 

تأسيس  أجل  من  الثورات  تبدأ  بل  الثورات،  قمع  في  االستبداد  ينشأ  »ال 

االستبداد!«

التغيير  أهل  بين  الداخلية  والحوارات  املضادة  الثورات  تناسب  الفتة  هذه 

واإلصالح. يمكن أيضاً أن تخطر في بالك وأنت تستمع إلى خطاب سياسي 

عراقي معاصر يتحدث عن أقوام فضائية تخطط لتخريب ما يسميه بمشروع 

»اإلسالم السياسي«.

وجود  وال  األقــوام  لتلك  وجود  فال  وعيك،  وتستعيد  خيالك  تضبط  لكنك 

ملشروع إسالمي سياسي عند ذلك السياسي.

لكنه بحاجة إلى »خطر« يحرس من خالله سلطانه. ومن ال يشعر بالخطر 

يحضِّر روح الخطر!

في  وتشظيه  حسين  صدام  تمثال  سقوط  ذكرى  في  ذلك  كل  يحدث 

الجرّاح  ما زال  الجسد...  الذاكرة مثل شظايا صغيرة، ضائعة و منسية في 

يبحث عنها بال أمل.

مليارات دوالر أضاعها البنك املركزي في العراق 

من احتياط العملة من خالل نافذة بيع الدوالر، 

بعض  متهمة  املالية،  اللجنة  به  صرحت  ما  حسب 

املركزي. البنك  بقرارات  بالتحكم  األهلية  املصارف 
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أبريل   / نيسان  من  السادس  صبيحة  في  أيام،  منذ 

فظيع.  مشهدٍ  على  غزّة  قطاع  أهالي  استفاق  الجاري، 

تسجيل  املحليّة  اإلخباريّة  الوكاالت  إحدى  نشرت  فقد 

األوقاف  وزارة  من  حكوميّا  موظّفا  يُظهر  قصيرا  فيديو 

الفلسطينيّة مُحاطا بمجموعة من الشبّان املُلتحين الذين 

أمام  مدرسة  ساحة  في  يخطب  وهو  الجالبيب،  يلبسون 

حشدٍ من الطالب داعيا إيّاهم للتوبة إلى الله والعودة إلى 

طريق الحق وترك املعاصي. ولم تكد تمضي لحظاتٌ قليلةٌ 

تخلّلتها عبارات التكبير وأنغام املوسيقى الدينيّة الحزينة، 

تنهمر  كانت  الذين  التائبين  الطلبة  طالئع  بدأت  حتّى 

الدموع من عيونهم بغزارة بالتقاطر إلى املوظّف وجماعته 

من املشايخ الشُبّان الذين كانوا يستقبلونهم باألحضان. 

غرق املكان بالعاطفة الحارة، تعالت األناشيد الحزينة، همّ 

أن  املوظّف  وأعلن  األرض،  على  بالسجود  الطالب  بعض 

الشيطان طُرد شرّ طردة من قلوب هؤالء األطفال وأنّ الله 

ورسوله فرِحان بهما أيمّا فرحة! 

االيديولوجيا الخالصية 

غير  مستوى  على  انطوى  للكثيرين  الصادم  الفيديو 

مسبوق من اإلسفاف املمزوج بالترهيب. لكنّ املُتابع ألخبار 

أطلقت  األوقاف  وزارة  أنّ  األخيرة يعرف  الفترة  في  القطاع 

مع جمعيّات شبابيّة سلفيّة، يغلب عليها الطابع الوهّابي، 

الدعويّة»  «املُلتقيات  اسم  تحت  النطاق  واسعة  حملة 

الهادفة إلى هداية الناشئة وإعادة من ضلّ الطريق منهم 

إلى جادة الصواب. وفي واقعةٍ أخرى سجّلها أهالي بعض 

الطلبة في مدرسة ثانية مثال، جرى وضع طالبٍ في كفن 

التراب  بعض  عليه  وأهيل  املدرسة  في ساحة  زُمالئه  أمام 

سيطال  الذي  اإللهي  العذاب  أهوال  عن  األطفال  لوعظ 

تُؤرّق  ملاذا  األشقياء الخالية قلوبهم من اإليمان والتقوى! 

وملاذا  الحد؟  هذا  إلى  «حماس»  من  هؤالء  الشياطين 

وصلت غزّة إلى هذا املربع البائس؟ وما الذي يعنيه مشهد 

التوبة والدموع في السياق األوسع ملآالت مشروع اإلسالم 

السياسيّ كما جسّده األخوان املُسلمون؟ 

أيدلوجيا  على  السياسيّ  اإلسالم  مشروع  جوهر  يقوم 

خالل  من  املسلم  املجتمع  بناء  تستهدف  خَالصيّة  دينيّة 

سيادة  فيها  تتجسّد  جديدة  مرحلة  إلى  ونقله  الدعوة، 

«األسلمة»  كانت  فقد  هنا،  من  الناس.  على  الله  شرع 

عبر  ــوان،  األخ جماعة  استراتيجية  في  الزاوية  حجر 

الريع  أموال  من  مستفيدين  واإلعالم،  التعليم  مؤسّسات 

الكتيّبات  اقتصادٍ خاص عماده  والتبرعات إلنشاء  النفطي 

في  إسالميّة  لنظريّات  تروّج  كانت  التي  الثمن  رخيصة 

«االقتصاد  مناهج  دخول  في  تجسّد  كما  والعلوم،  املعرفة 

العلميّ  «اإلعجاز  خُرافة  وانتشار  الجامعات  إلى  اإلسالميّ» 

للقرآن» في أوساط واسعة من املُتعلّمين.

الطابع  إضفاء  اإلسالميّون  جعل  لذلك،  وباإلضافة 

أكبر  من  واحداً  اليوميّة  الحياة  تفاصيل  على  اإلسالميّ 

استثماراتهم، وذلك من خالل الدعوة إلى لبس الحجاب، 

إزاء مسألة اختالط الجنسين، والعمل لتكثيف  والتشدّد 

السيطرة الرمزيّة على الفضاء العام عبر إظهار الشعارات 

الوصول  يُمكن  مكان  كلّ  في  والرايات  والصور  الدينيّة 

إليه. 

الذي جرى في غزّة مُؤخّراً يُمكن تسجيله من هذا املنظور 

التقليديّة  االستراتيجيّة  فصول  من  جديد  كفصلٍ  إذاً 

نفسه  الوقت  في  يمنع  ال  هذا  لكنّ  األسلمة.  إلى  الهادفة 

شيء  كلّ  قبل  تجري  األسلمة  عمليّة  بأنّ  التذكير  من 

هذه  تغيّر  وأنّ  مُحدّدة،  واجتماعيّة  سياسيّة  سياقاتٍ  في 

عليها،  جديدة  عناصر  دخول  أو  مقدار،  بأيّ  السياقات 

سيعمل في النهاية على تغييرٍ في وظائف عمليّة األسلمة 

ذاتها. 

ضبط املجال الديني

أن  األوّل  مهمان،  تغييران  وقع  املاضية  السنوات  في 

إلى   2007 عام  غزّة  على  سيطرت  منذ  تحوّلت  «حماس» 

التي  البيروقراطيّة  املُؤسّسات  من  دزّينة  تُدير  سلطة 

الناس  أحوال  وتنظم  الضرائب  وتجبي  األمن  تحفظ 

الدنيويّة املُختلفة. وتلك كانت لحظة فارقة ألنّها البداية 

اآلالف  تربية  جرت  الذي  الحالم  النموذج  الفتراق  الفعلية 

على اعتناقه، عن النموذج الذي بدأ يظهر في الواقع الحيّ.

اكتشف مريدو الجماعة مع األيّام أنّ الشريعة لن تُطبّق، 

النورانيّة لن تمأل األرض عدال وقسطاً، ألنّ  وأنّ جماعتهم 

أصحاب الحظوة فيها قد بدأوا باستغالل سلطتهم أبشع 

الضرائب  جباية  عبر  املال  من  املزيد  ليُراكموا  استغالل 

األراضي  «البزنس»، واالستيالء على  أعمال  واالنخراط في 

التبذير،  من  جديدة  استهالكيّة  أنماطٍ  وتشجيع  العامّة، 

وتحويل العمل الخيريّ إلى مجرّد ستار لكل هذا. 

فيه،  عمّا ذهبت  التراجع  يعد يسعها  لم  وألنّ «حماس» 

خطاب  كان  حين  تملكها  كانت  التي  القوّة  أوراق  وألنّ 

بالكامل  منها  سُحبت  جذّابا  مظلوميّة  خطاب  دعوتها 

على  للحفاظ  أمامها  يكن  فلم  السلطة،  إلى  وصولها  مع 

القديمة  الدينيّة  بضاعتها  تدوير  إعادة  سوى  تماسكها 

إلرضاء واحتواء هؤالء الذين خاب أملهم وأُجهض حلمهم، 

وبدأت نوازع التمرّد على جماعتهم األم تكبر في نفوسهم 

يوما بعد يوم. 

بشكلٍ   2007 العام  منذ  غزّة  في  األوقاف  وزارة  نشطت 

خاص في عمليّة إعادة ضبط املجال الديني من خالل إطالق 

القرآن،  تحفيظ  ومشروعات  الدعويّة  البرامج  من  الكثير 

ووضعت آليّة لضمان السيطرة على أكبر عددٍ من مساجد 

غزّة من خالل التحديد املُسبق ملوضوعات الخطب الدينيّة 

فيها، وتحديد الخُطباء املُعتمدين املسموح لهم بالصعود 

املجموعات  أفكار  جاذبيّة  تصاعد  مع  وخاصّة  املنابر،  إلى 

أساسيّ  بشكلٍ  خطابها  ارتكز  التي  الجهاديّة  السلفيّة 

على  وعالوة  للشريعة.  تطبيقها  لعدم  «حماس»  لوم  على 

مُثيرة  حمالتٍ  تبنّي  من  نفسها  الــوزارة  تمنع  لم  ذلك، 

والفضيلة»  القيم  «ترسيخ  حملة  مثل  أحيانا،  للجدل 

ما أسمته  ملكافحة  فبراير2013  أطلقتها في شباط/  التي 

«العادات الغربيّة الدخيلة على مُجتمعنا من مالبس غربيّة 

غير ملتزمة وقصّات الشعر األجنبيّة الغربيّة»، وهي الحملة 

التي يمكن النظر إليها كمحاولة ملجاراة الضغوط املتزايدة 

سلفيّة  األكثر  «حماس»  قواعد  قبل  من  الحكومة  على 

املعنى، فقد واجهت  أكثر تشدّدا. وبهذا  لتبني سياساتٍ 

«حماس» فشل األسلمة باملزيد من األسلمة، وراحت هذه 

العمليّة تكتسب أكثر فأكثر وظيفة «امليكانيزم الدفاعي» 

من  املزيد  الستقطاب  املوجّهة  التعبئة  وظيفة  من  بدًال 

األنصار التي كانت تقوم بها في السابق. 

التغيّر الثاني كان في التطوّر النوعيّ واالنتشار الواسع 

إلى  هذا  أدّى  فقد  والرقمي.  اإللكترونيّ  التواصل  لوسائل 

اإلسالم  مشروع  احتكار  منظومة  في  كبير  صدعٍ  إحداث 

الديني  الخطاب  إنتاج  عمليّة  من  مُهم  لجزءٍ  السياسيّ 

على  النوافذ  أصبحت  أن  بعد  اإلسالميّة،  املُجتمعات  في 

أسهل  األرضية  وغدت  رحابة،  وأوسع  عددا  أكثر  العالم 

املُستمرة  املوجة  هذه  أعطت  وقد  العامّة.  القضايا  لنقاش 

من انتشار اإلنترنت في الوقت نفسه الفرصة للمنافسين 

من  خرجت  التي  للجماعات  أو  لإلخوان  التقليديّين 

الحقا.  اختطته  الذي  االتّجاه  عن  النظر  بغضّ  عباءتهم 

منابر كثيرة للترويج ألفكارها وبثها في أماكن جديدة لم 

تكن تطالها من قبل. وراح طغيان التكنولوجيا مع الوقت 

مُنتجات  صورة  في  الديني  الخطاب  «تعليب»  من  يجعل 

على  دعاء  أو  «تويتر»  على  تغريدة  (مثل  مُتشيّئة  أثيريّة 

الطريق  فتح  ما  أكثر سهولة، وهو  «الفايسبوك») عمليّة 

إلى  الدعوة  تعد  فلم  الحلبة.  إلى  جدد  العبين  لدخول 

الله بحاجة اآلن إلى علمٍ شرعي أو قدرات استثنائيّة في 

الدعويّة  اإلكسسوارات  امتالك  إلى  بل  واللغة  الخطابة 

املالئمة، والسوق قد أصبح مشبعاً بها تماماً. 

ولذلك، فقد كان الفتا أنّ الحملة األخيرة لوزارة األوقاف 

استلهمت بشكلٍ كامل أساليب بعض الدعاة السعوديّين 

ال  والتي  املاضيين،  العقدين  خالل  ازدهرت  التي  الجُدد 

تُركّز على مضمون الخطاب الوعظيّ نفسه بقدر ما تُركّز 

الوعظ فيه.  الذي تجري عمليّة  الحدث  على «مشهديّة» 

فالدعاة هُنا ال يطرقون أبواب املنازل وال يلتقون بمريديهم 

في  الناس  ولكنّهم يحشدون  املُغلقة،  املساجد  في حلقات 

عليها  تطغى  عاطفيّة  خُطبا  فيهم  ليلقوا  العامّة  الساحات 

املُؤثّرات الحسيّة والبصريّة التي تتوسّل قذف الرهبة في 

قلوبهم تارة واستدرار عاطفتهم الحارّة تارة أخرى. 

يعكس  األسلمة  على  املُضطرد  التشديد  فإنّ  هنا،  من 

املنافسة  ملجاراة  محمومة  رغبة  منه  أساسيّ  جانب  في 

الشديدة في سوق املُنتجات الدينيّة الكبير الذي تعرضت 

وتشعباً،  سيولة  أكثر  وأصبح  للتآكل،  التقليديّة  مراكزه 

اندفاع «حماس» لالنشغال  الرغبة  لو كان ثمن هذه  حتّى 

واملزايدة  البشريّة،  واملوارد  والوقت  األموال  استثمار  في 

الوقت  في  معها  والتماهي  الوهابيّة  السلفيّة  القوى  على 

لتطارد بها شياطينها  إنتاج خطابٍ دعويّ رث  نفسه في 

املُتخيّلة، متغافلة عن شياطين الفقر والعوز والبؤس التي 

تُدمي وجه غزّة وأهلها كلّ صباح.

الزمان  مللء  استراتيجيّة  هي  وجوهها  أحد  في  األسلمة 

على  تستعصي  بطريقة  قاحلين  أصبحا  اللذين  واملكان 

الوصف. فعندما فقدت غزّة روحها، لم يعد الدين صرخة 

يعيشون  الذين  ألولئك  تنهيدة  بل  فحسب،  للمظلومين 

معنى  أليّ  تفتقد  التي  أيامهم  في  الشديد  امللل  إيقاع  على 

األسلمة لتضيف  تأتي  أمل.  بارقة  أي  تلوح منها  ال  والتي 

إلى الفراغ فراغاً جديداً، ولتصنع عاملا متوهّما من السكينة 

ينتاب  ال  يوم.  بعد  يوماً  الواقع  عن  انعزاال  تزداد  لجماعة 

ظرفٍ  في  وُضعوا  الذين  األطفال  رؤية  على  الحزن  املرء 

يحطّ من كرامتهم وينال من مشاعرهم البريئة فحسب، 

بل ينتابه الخوف أيضا من أن يفتح كلّ هذا الخراب فمه 

في يومٍ ما ليُطلق وحوشه الضاريّة من أرض تتصارع فيها 

شياطين الخيال وشياطين الواقع معاً.. والله وحده يعلم 

كم سيكون ذلك املشهد مرعباً. 

 باحث اقتصادي من فلسطين

املالي  احتياطه  من  للتقاعد»  املغربي  «الصندوق  خسرها  دوالر  مليار 

وأصوله النقدية بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦، في حين رفضت النقابات 

املركزية تحميل األجراء والعمال وحدهم مسؤولية إنقاذ صناديق التقاعد التي 

الرقابة لعقود طويلة. التدبير واملحسوبية وضعف  الفساد وسوء  عانت من  قـضـيــــة
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عندما طردت «حماس» الشياطين من غزّة

الهوامش رافعة الحراك االحتجاجي في تونس

القصرين،  العيون،  فريانة،  سبيبة،  جدليان،  بلعباس،  ماجل  سبيطلة، 

عقارب،  جبنيانة،  الدهماني،  القصور،  توزر،  جندوبة،  القيروان،  مكناسي، 

مدن  أسماء  تونس  يعرف  ال  ملن  هي  تاجروين...  القطار،  بوزيان،  منزل 

وبلدات يجمع بينها احتاللها «الجزء السفلي من التسلسل الهرمي لسلم 

الفضاءات»، استعارةً لتعريف عالم السوسولوجيا «لويك فاكان» لتعيين 

وضع املنبوذين في املناطق الحضرية. كما يوحِّد بينها في األشهر األخيرة 

احتضانها لحراك اجتماعي عنيد أخذ شكل اعتصامات غير مسبوقة إن 

من حيث حجمها أو لطول نفَسها، ينظمها شباب من املعطلين عن العمل 

والتنمية  العمل  في  بحقهم  للمطالبة  الواليات  أو  املعتمديات  مقرات  في 

ملناطقهم، أو في العاصمة قبالة بعض الوزارات، خصوصاً تلك التي تشرف 

على التنمية االجتماعية واالقتصادية، أو في الساحات كما هو الحال مع 

اعتصام مجموعة من شبان القصرين املرابطين أمام وزارة التشغيل في 

العراء منذ شهرين. 

موجة االحتجاج هذه انطلقت مع منتصف شهر كانون الثاني / يناير 

الذي  اليحياوي  رضا  العمل  عن  املعطل  الشاب  استشهاد  غداة  املاضي، 

سقط من عمود كهربائي أمام مقر والية القصرين كان قد اعتاله احتجاجاً 

على تالعب مسؤولين محليين بقائمة أسماء لشبان من الجهة كان سيتم 

الجمعية  الذاكرة  إلى  أعاد  رضا  استشهاد  أعقب  ما  للعمل.  انتدابهم 

أن  وبعد  أيام،  بضعة  غضون  ففي  تونس.  في  الثورة  بدايات  سيناريو 

أشتعل فتيل االحتجاج في مدينة القصرين وخرج اآلالف من سكانها، رجاال 

ونساء ــ أجمعت بعض املصادر املحلية على أن عددهم فاق مَن شاركوا 

املؤسساتي  بالفساد  تنديداً  ــ   2011 يناير  الثاني/  كانون  انتفاضة  في 

ومطالبة بالتشغيل والتنمية في جهتهم، عمّ الحراك مختلف معتمديات 

قفصة،  بوزيد،  كسيدي  أخرى  داخلية  مناطق  إلى  بعدها  لينتقل  الوالية 

تونس  في  شعبية  أحياء  إلى  يتحول  أن  قبل  الكاف..  سليانة،  جندوبة، 

العاصمة ليبلغ بذلك ذروته. 

«الوحدة الوطنية» وسائر التكتيكات

سريع،  بشكل  انتشاره  رقعة  واتساع  األولى،  أيامه  في  الحراك  زخم 

أضعف شعار «الوحدة الوطنية» الذي رُفع في مواجهة الخطر اإلرهابي، 

ما  الحاكمة،  النخب  أداء  لشرعنة  رئيسية  كحجة   2013 منذ  واعتُمد 

أعاد للسطح إلحاح املسالة االجتماعية العالقة في البلد. فكانت املفارقة أنْ 

جاء رد فعل السلطة على هذا الحراك شاهداً على قوّته. فأمام استحالة 

تأثيره  من  والحد  تطويقه  إلى  السلطة  لجأت  كامل،  بشكل  إخماده 

التجول  حظر  عن  البداية  في  أُعلن  والترغيب.  اإلكراه  بين  راوحت  بأن 

بحجة مواجهة من سمتهم باملخربين املندسين في صفوف املحتجين، 

مما أفضى إلى وضع حد للمظاهرات التي رافقت الحراك في أيام ذروته، 

ثقة  كسب  دون  العاطلين  بعض  لتشغيل  إجراءات ظرفية  عن  أُعلن  ثم 

املحتجين، ثم حين أصبح االحتجاج مقتصراً على مواقع تسهل مراقبتها، 

عولت السلطة على كسوفه وإصابة نشطائه باإلحباط، فغضت الطرف 

أن  خاصة  بالقوة،  االعتصامات  لفض  مسعى  في  اآلن  تبدو  وهي  عنه. 

مقاربتها باءت بالفشل. 

تخللت بعض هذه االعتصامات إضرابات عن الطعام أو مسيرات، وهي 

لم  الذي  االحتجاجي  االجتماعي  الحراك  من  جديدة  موجة  على  تشهد 

ينجح تجريمه أو التعتيم عليه من قبل اإلعالم التقليدي، وال حتى انعدام 

مظاهر دعمه من قِبل «االتحاد العام التونسي للشغل» في تثبيط عزيمة 

عن  النظر  وبقطع  عليهم.  العزلة  بعض  فرض  من  تمكّن  وإن  نشطائه، 

الدورة  فإن هذه  واملعتصمين،  السلطة  اليوم بين  الدائرة  املواجهة  مآالت 

مواردها  شح  رغم  ألشهر  الصمود  استطاعت  االحتجاج  من  الجديدة 

رئيسيين  تبلور تطورين  اعتقادنا عن  في  وهو يكشف  واملادية.  الرمزية 

تشهدهما حلبة النزاع االجتماعي في البلد منذ سنوات.

الهوامش كمركز االحتجاج

لم يكن مفاجِئاً انطالق الحراك من القصرين كما امتداده ضمن جغرافيا 

الهوامش. فمن جهة، وعلى الرغم من مرور خمس سنوات على اإلطاحة 

ذلك،  في  رئيس  دور  من  املناطق  هذه  لعبته  مما  الرغم  وعلى  علي،  ببن 

إمكانية تحسّن حياتهم  التي علقها شبابها على  اآلمال  الرغم من  وعلى 

مناطقهم  وحق  كرامتهم  واسترجاع  والتهميش  للهشاشة  وتخطيهم 

واسعة  فئات  أوضاع  تعكرت  بل  ال  يتغير.  لم  شيئا  أن  إالّ  التنمية..  في 

منهم نتيجة تعمق الفساد وانسداد األفق االقتصادي ورجوع السياسات 

األمنية، فازداد شعورهم بالغبن، في ظل تداول ست حكومات وَعَدت ثم 

وأنشطة  تعبئة  على  الجديدة  املوجة  تستند  أخرى،  جهة  من  عجزت. 

السنوات  خالل  االمر  حقيقة  في  تنقطع  لم  واحتجاجية  مطلبية  جماعية 

الخمس األخيرة، وإنْ اختلفت وتيرتها أو تراجع منسوب التعاطف معها 

في أوساط الطبقات الوسطى. وعليه، شكلت هذه االحتجاجات مجتمعة 

رأس مال نضاليا سابقا ارتكزت عليه املوجة الجديدة.

لكن األهم من ذلك أن هذا الحراك، وقد أعاد للذاكرة سيناريو الحراك 

كما  تونس،  في  التعبئة  خارطة  أن  يؤكد   ،2011  /2010 في  الثوري 

سياسي،  معطى  هي  بل  عرضية  ليست  سنوات،  خمس  منذ  ارتسمت 

وهو في جوهره انعكاس لتطور في جغرافية الفعل االحتجاجي كما رسمته 

أنماط تأطير وهوية الفاعلين في كثير من النزاعات االجتماعية التي حكمت 

السنوات األخيرة لنظامي بورقيبة وبن علي.

إذ دشنت انتفاضة الخبز في كانون الثاني/يناير 1984 التي قامت غداة 

االستهالك  مواد  عن  الدعم  ورفع  الخبز  سعر  زيادة  آنذاك  السلطة  قرار 

النزاع» في تونس، وبروز  فارقة عن بداية تطور «سياسة  األولية، عالمة 

فاعل اجتماعي من خارج مؤسسة التأطير االحتجاجي التاريخية املتمثلة 

في االتحاد العام التونسي للشغل، بفعل اإلنهاك املتواتر الذي تعرضت له، 

ال فحسب جراء الضربات املتالحقة التي وجهت له منذ نهاية السبعينات 

بل كذلك نتيجة اإلتباع التصاعدي لسياسات الخصخصة االقتصادية 

أفضى  بالتوازي،  له.  بشرياً  خزاناً  كانت  عمالية  قطاعات  أضعفت  التي 

واسعة،  اجتماعية  شرائح  في  العطوبة  تفاقم  إلى  االقتصادي  التحرير 

وتعطل أفق االرتقاء االجتماعي الذي كان يوفره فيما مضى التعليم. وكان 

املهمشة  الداخلية  املناطق  في  األكبر  الوقع  االقتصادية  السياسات  لهذه 

تاريخيا والتي ضاعفت سنوات بن علي من معاناتها بتقويض ما تبقى من 

«الدولة االجتماعية» فيها.

التي  الهوامش  انتفاضات  تعاقبت  بن علي،  األخيرة من حكم  الفترة  في 

فكانت  إلخمادها،  محاولة  في  الشديد  بالقمع  آنذاك  النظام  واجهها 

انتفاضة مدينة الذهيبة الفقيرة والصغيرة في 2007 وهي تقع على الحدود 

البالد،  غرب  جنوب   ،2008 في  املنجمي  الحوض  انتفاضة  ثم  ليبيا،  مع 

فانتفاضة مدينة بن قردان وهي األخرى حدودية، في 2010. مجمل هذه 

االنتفاضات شكلت مقدمات ملا سيحدث في 2011. وهذا يتكرر في 2016 

وإن بشدة أقل، ونعني بذلك تشكل الهوامش الحضرية وشبه الحضرية 

كفضاء رئيس لالحتجاج االجتماعي على الشرخ املناطقي الذي تأسست 

عليه الدولة الحديثة، وانتدبت في إطاره نخبها، وكمنتج مركزي ملفردات 

الصراع االجتماعي، وذلك باستقاللية نسبية عن األطر التقليدية للتعبئة، 

الحزبية والنقابية. 

العاطلون ذوو الشهادات: هوية جمعية 

أول ما يشد االنتباه حين ننظر إلى سوسيولوجيا نشطاء هذا الحراك 

االعتصامات  في  ومشاركتهن  العمل  عن  املعطالت  الشابات  انخراط  هو 

بأعداد كثيفة في بعض املواقع، على الرغم من قسوة ظروف االحتجاج، وما 

يفرضه من التزام كامل، ليس أقله الحضور املستمر. هذه املشاركة تحيل 

إلى عمق شرعية مطلب حق العمل والتنمية في آليات إنتاج املعنى وتأطير 

التعبئة في أوساط واسعة من شباب مناطق التهميش في تونس اليوم. 

هؤالء الشباب اكتسبوا من الثورة ثقة في وزنهم وقناعة في قدرة الفعل 

الجمعي على تغيير حياتهم على الرغم من الخيبات. وهو معطى يدحض 

بها  يُختزل  تفسيرية  كفرضية  للعشائرية  املتداوَلة  االستعماالت  بعض 

فهم ماهية النزاع في هذه املناطق، وتجليات الهويات والعصبيات فيها.

اجتماعية  هوية  تبلور  على  تشهد  األخير  الحراك  موجة  أن  فالواقع 

جمعية لدى حاملي الشهادات العاطلين عن العمل بالخصوص، وهم رأس 

حربة هذا الحراك، وهذه الهوية مثلت رافعة لنشاطهم وعالمة على تغيير 

الثورة ألبعاد الفعل االجتماعي والسياسي. فدينامية التعبئة، وقدرتها على 

االستمرار واحتالل الفضاء العام هي نتاج لسيرورة تراكمية تمتد جذورها 

الى الدور الريادي الذي لعبه «االتحاد الوطني لحاملي الشهادات املعطلين 

عن العمل»، الذي تأسس سنة 2006 ولم يعترف به قانونياً إال بعد الثورة، 

ودوره في إبراز «قضية العطالة» في الفضاء العام، كما أيضا تقاطع ذلك 

محلية،  شبابية  جديدة،  ورموز  التنظيم،  متفاوتة  مجموعات  بروز  مع 

شاركت في محطات حراكية عديدة منذ 2011.

البطالة  معضلة  بحل  تسمح  لن  اليوم  السياسية»  الفرص  «هيكلة 

االنكسار.  الحراك  هذا  نشطاء  من  بعض  سيصيب  ولربما  الشبابية، 

من  يأسوا  من  مذبح  على  ثماراً  جديد  من  الجهادية»  «السلفية  وتجني 

فإنها  املوجة،  هذه  نهايات  كانت  مهما  أنه  غير  السلمي.  الحراك  جدوى 

صياغة  في  ذلك  يعجل  أن  عسى  االجتماعي،  للتحدي  االعتبار  أعادت  قد 

مقاربات جديدة للتنمية، وبروز أشكال بديلة للتشغيل.

باحثة في العلوم السياسية،

مديرة مكتب International Alert، من تونس

رامي خريس

سالفة حجازي ـ سوريا

ألفة مللوم
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في املئة من سكان املغرب في مختلف املحافظات غير راضين عن املساكن 

التي يقطنون فيها لجهة افتقارها للمرافق الضرورية واملساحات الخضراء، 

بشكل  املشيد  السكن  الدراسة  وتشمل  اإلسكان.  لوزارة  رسمية  دراسة  حسب 

قانوني فقط، وال تخص دور الصفيح التي تنتشر بعدد من االحياء الهامشية في املدن.
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مدونات

سعاد العطار / العراق وسائل التواصل بوصفها انفصااًل
ما سيلي ليس موضوعياً، ولم أخضعه لدراسة معمقة أو 

مقارنة سابرة لألثر والتأثر. وملحبي »تقسيم الكؤوس«، هو 

انحياز للجزء الفارغ من الكأس، ألن الخواء ال االمتالء هو ما 

ينذر بتبخر الباقي.

يقول:  ماشادو  أنطونيو  األندلسي  االسباني  الشاعر 

»يرتسم الطريق أثناء السير فيه«. لذا، فإن ما سيلي ليس 

خضتُها  وحدي،  تخصني  خاصة،  ذاتية  تجربة  من  أكثر 

واالنفصال  التواصل  وسائل  مع  سنوات  أربع  طوال 

االجتماعي. عشتها بكل ما فيها من طراوة النشوة وفظاظة 

أطروحة  إلثبات  تسعى  وال  الحقيقة،  تدّعي  ال  وهي  األلم. 

عامة، وليست موجهة ألحد. هي تساؤالت مفتوحة، ظلّت 

مَن  مع  مشاركتها  وددتُ  بالقصيرة،  ليست  فترة  تؤرقني 

أراد، وأنا أغادر هذا العالم الفاتن واآلسر بكل ما فيه، خوفاً 

من أن أكون مأسوراً ضمنه. قد يشترك معي فيها البعض، 

وأما اختالف األغلب فهو ما أتوقعه بحكم الغلبة وسيطرة 

هذه الوسائل على العقول والقلوب.

يُرعب وجداني أن أكون تحت وطأة عبودية فكرة. فكيف 

يكون الوضع تحت سلطة وسيلة؟ أتخيل نفسي ــ وأنا 

كذلك ــ ناظراً للعالم برحابته من عين إبرة. رويداً، وجدتُ 

من  إال  بقيته  أرى  وال  العالم،  هي  غدت  تلك  اإلبرة  عين  أن 

دونما  وهكذا،  وشروطها.  وبمقاساتها  وعَبْرها،  خاللها 

مقاومة، وجدتُ نفسي تحت تصرف هذه الوسيلة التي لم 

أمتع  على  تستحوذ  وسيلة  قباًل،  حياتي  في  موجودة  تكن 

ساعات يومي، متعلّق بها دائماً، أتحيّن الفرص ألحتضنها 

رسائلها،  بكل  أُرَحّــب  تردد،  بال  اهتمامي  كل  وأمنحها 

أحرص على قراءة كل ما تمرره من معلومات، مشدوداً لكل 

شاردة ومنتبهاً لكل واردة. 

اإلعجاب  يتوسل  كائنٌ  غريباً.  كائناً  صيرتني  وهكذا   ..

في  وهو  الحياة  عن  مخطوف  كائنٌ  التقدير،  ويترقّب 

الحياة، يبتاع االستفزاز والسباب املفتوح من مجهولين ال 

رقمية  برامج  أم  وأحاسيس  بمشاعر  بشر  هم  هل  يعرف 

املديح  وعلى  تارة،  واألذى  والبذاءة  اإلساءة  على  مبرمجة 

اللحظة  تارة أخرى. كائنٌ فاقد لحرارة  والتمجيد والثناء 

وانتباهة الفكرة، محشو ببرودة التكرار وسكون االعتياد.. 

من  املزيد  إال  ذهنه  يمأل  ال  البال،  مشغول  الخيال  مشوّه 

االفتراضات غير املبنية على حقائق. قلتُ افتراضات، ال، هي 

أقرب إلى ادعاءات.

ادعاءات بالفضيلة، باملعرفة، باإليمان، إجابات تتوالى بال 

لحظة  لتحيّن  الفرصة  إتاحة  حتى  وال  شك،  وال  تساؤل 

الضرورة، لحظة اللتقاط األنفاس، لفهم كل هذا الكمّ غير 

املتناسق وال املترابط بسياق أو نتيجة.

كنتُ أحاول إقناع نفسي بأن النتيجة هي الوعي، الوعي 

بالذات والوعي باملجموع، لكنني لم أملس تقدماً في وعيي، 

املتاهة:  تعمقت  عليهما  وزيادة  بعد،  املجموع  أفهم  ولم 

متاهة فرد مُتخم بأصوات غيره، مُتمادٍ في تمثالت مضلِّلة 

مخاوفها  إنتاج  بإعادة  تتفاخر  مجتمعات  ومتاهة  لذاته. 

وعقدها الطائفية واملذهبية والقبلية. 

حلّ الخوف مكان الحب، واجتاحت املظالم بقعة العدالة 

وتراجعت  البشر،  خصوصيات  انتُهكت  أصاًل،  املتراجعة 

والشخوص.  األفكار  في  الظن  وحسن  الثقة  مناسيب 

وعوضاً عن تفكيك وفهم كل ذلك، يرفض جهاز القذائف 

يستمر  بل  والتقييم،  والنقد  املراجعة  حتى  هذا،  املتعاظم 

في انتهاج تقنيات وطرق وغرائب منحازة إلى القوي دون 

الضعيف، وإلى الجاهل دون العارف. وبداًل من الحفر عميقاً 

في معرفة أسباب أي مشكلة تواجهنا، نشغل حواسنا بتلك 

الرغوة الهاُلمية من أرقام املتابعين واملعجبين، وعدد إعادات 

املزيج  ذلك  الداخل  في  تولِّد  التي  واملشاركات  التدوير 

املتناقض من الزهو والتأثير والتعالم والتعالي، مع الخوف 

والخشية من اإلهمال والتخلي.

 تتناسل التناقضات وراء التناقضات أمام هاتين العينين، 

اإلشعاعات  هذه  كل  يستقبل  الذي  الدماغ  ورائهما  ومِن 

الذهون  قصف  القصف،  متوالية  قذائف  حموالتها.  بكل 

لالستفزاز  املتحفزة  واألدمغة  لالستقبال،  املستسلمة 

واإلثارة وليس للتساؤل والتأمل.
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للسجون  مفتوحة  بوابات  الوسائل  هذه  باتت  كيف 

توثق  سجالّت  الوسائل  هذه  صارت  كيف  والتعذيب؟ 

فخاخ الكالم وما تُخفي النوايا في الصدور؟ 

بينما هي  اجتماعي  تواصل  بأنها وسائل  أقنعتنا  كيف  

إلى االنفصال أقرب؟ انفصال عن الفعل الحقيقي واملؤثر في 

امليدان، وانفصال عن تحمل مسؤوليات قول الحقيقة.

ثم:

التأمل  يتسع  كيف  بالغمر؟  التعلم  يمكن  كيف 

يُمارس الحوار بالصراخ املكتوم؟ كيف  باالنشغال؟ كيف 

تَحولنا من فكرة الكالم مع بعضنا إلى الغرق في الكالم عن 

بعضنا؟ كيف استهزأنا بكل شيء وعلى كل شيء؟ كيف 

أضحى الواحد منا يُفتي في كل شيء، من اقتراح التشكيلة 

لعلماء  االقتراح  إلى  القدم  لكرة  برشلونة  لفريق  األنسب 

الفضاء أفضل السبل لدراسة كوكب عطارد!

لفداحة  ننتبه  أن  دون  األنا  وتورّمت  الروح،  ذبلت  كيف 

كهذه. كيف تسرّبت األوقات من العمر كتسرّب املياه من 

في  اللسان  محل  حلّت  التي  األصابع  هذه  األصابع.  بين 

التعبير والتقدير وفي ممارسة الجرائم أيضاً.

واملجاني  واملفتوح  الوافر  الكم  هذا  التقنية  وفّرت  نعم، 

من الفرص في التواصل واالتصال باآلخرين والتي فتحت 

املعلومات،  شيء:  أي  وعن  شيء  كل  من  جارفة  سيواًل 

األخبار، املعارف، اآلالم، املسرات، النمائم، اإلشاعات، املالهي 

واملآسي.. لكن من املسؤول عن بلوغ الحد الذي يفقد فيه 

الزمن؟  وقيمة  املادة،  وقيمة  الروح،  بقيمة  الشعور  الفرد 

هو  ما  شك،  بدون  وهناك،  ذلك.  من  أكثر  هو  ما  »وهناك 

أكثر لكي يكون هناك ما هو أقل، كما يقول فوكو.
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 لِمَ كل هذا؟

مرعبة  الوحدة  وملــاذا  الوحدة؟  من  الخوف  أملواجهة 

الحياة  ضجر  الضجر،  أملكافحة  الحد؟  هذا  إلى  لإلنسان 

وسأم الوجود؟ أم تتبعاً للمزيد من املعرفة، املعرفة بالحياة 

وبقيم وطرائق العيش فيها والتعايش بين مكوناتها؟

والجمال  والحب  الحق  قيم  اإلنسان  يُدرك  أن  يمكن  أال 

التفاصيل  هذه  بكل  غمر  وال  ازدحام  بال  والكرامة  والعدل 

التي تقصفنا بها هذه الوسائل كل لحظة؟

أليست هذه القيم مُدرَكة للجميع: من عجوز في أقصى 

قرية جبلية نائية في عُمان، إلى الصياد على إحدى شواطئ 

إلى حرفي  الجمال في  ثلوج سيبيريا،  إلى مربي  الكاريبي، 

السعفيات في إحدى جزر املحيط الهادي؟

الوسائل،  وبأبسط  لديهم  مدركة  القيم  هذه  أليست 

يمارسونها برفق، وبأقل من كل هذا الضجيج والصخب.

ملاذا يحتاج البشر إذاً إلى كل هؤالء الناس؟ ما هو مطلبهم 

ويعيدون  يجترّونها  التي  والتجارب  األفكار  هذه  كل  من 

أمام  أحاسيسهم  تبلدت  حتى  لحظة..  كل  في  لوكها 

البحر وحيداً مخذواًل،  أو طفل يلفظه  تُذبح،  امرأة  مشهد 

أو وطن يُحتلّ وتُقطّع أوصاله، أو فساد يتفاقم كالسرطان 

في الجسد املستسلِم.. ثم هم عاجزون عن الرد، وواهنون 

بعد  ترفيهية  فلمية  مادة  إلى  ينتقلون  وقد  الحركة،  عن 

قد  ضمائرهم  وخزتهم  وإن  هذا،  كل  من  دسمة  وجبة 

على  امللح  ذرّ  باب  من  بمنشور صغير  أو  بتغريدة  يكتفون 

ذلك الضمير املنشغل بأكثر من نافذة واملشغول بأكثر من 

حوار، وبعد حين سيخمد كل شيء، ألن الكل غارق في لذة 

التلصص على أقوال وأفعال اآلخرين.

هذا  لم  الداخلي؟  صوتنا  سماع  من  مذعورون  نحن  لِمَ 

هذه  على  وطاقتنا  وتركيزنا  أعمارنا  من  الباذخ  الصرف 

الشاشات الصغيرة والنوافذ الكبيرة على العالم وتفاصيله 

رفض  على  اإلصرار  هذا  كل  لِمَ  احتياجاتنا؟  عن  الزائدة 

الهواء  في  بتعلّق  وإبدالهم  منا  قريبون  هم  ملن  االستماع 

الذي  إال  منها  نعرف  ال  وبشخصيات  واملجهول،  والفراغ 

ترغب هي في إظهاره وأحياناً ادعائه والتفاخر به؟

أهو سحر املجهول الذي يغلب وفرة املعلوم؟ ربما..

 باحث من عُمان

سعيد سلطان الهاشمي

في فلسطين: موسيقى في املدرسة

لم يعرفا هل هو املحيط الفاسد؟

»ما لي شغل بالسوق«
أيام  ويتذكران  يتحدثان ويضحكان  األرضي،  الهاتف  على  يُمضيان ساعات  كانا 

وصديقان  »البالد«  أيام  في  وجاران  صديقان  عمريهما،  من  التسعين  في  »البالد«، 

وجاران في ما بعد البالد )أي املخيم(. بعد أيام البالد، كالهما أصيب بسرطان العظام، 

أحفاد األول باالتفاق مع أحفاد الثاني اتفقا على خطة لتجنيبهما رعب اقتراب النهاية: 

الثاني مصاب بالسرطان، والثاني يعرف أن األول مصاب به، كالهما  أن  األول يعرف 

يعرفان أنهما معاً مصابان فقط بالتهابات في العظام، يتحدثان عن التهابات ما قبل 

املخيم، فيتفقان أن مجرد الحياة هناك كانت أفضل لقاح ضد االلتهاب ويضحكان. 

»يا أخي شو هالصدفة أنه أنا وأنت ننصاب بالتهاب بالعظام؟« يقول أحدهما لآلخر، 

ثم فجأة يصمتان، ثم فجأة مرة أخرى، يتحدث كالهما لآلخر بمرح وهو مشفق عليه 

سراً ألنه سيموت قبله.

السرطان نهش عظامه  يقول ألحفاده: »مسكين  األول  الهاتف، كان  يغلقا  أن  بعد 

وهو بيفكره التهاب«. وكان الثاني يكرر الجملة نفسها عن صاحبه.

بعد ستة أشهر توقف رنين الهاتفَين، فقد مات األول..

عاش الثاني ستة أشهر أخرى، مات بعدها، دفن الثاني قرب األول تماماً. فيما بعد، 

استلم أحفاد األول والثاني فاتورتَي هاتفَي الجدَّين...

من صفحة زياد خداش )عن فايسبوك(

الذين   )...( املنهار  الذات في مقاالتهم عن مجتمعنا  الذين يمارسون جلد  ال عتب على كالم 

الفاسدين.  وجوه  على  مرتسم  واالنحطاط  واضحة  فاملظاهر  األخالق،  لضعف  األفراد  يلومون 

والنصائح تأتي بااللتزام بالتعاليم الدينية وبالتقاليد والشرف واألخالق والثقافة )...(. لكنها 

صفات تبقى محصورة في سلوكيات األفراد وطرق تفكيرهم وليس في أسباب هيكلية... وليس 

االنتباه الزائد لألسباب األخالقية والفردية محصور في العراق والعراقيين فقد انتشرت في وسائل 

اإلعالم حكاية ذات صلة، والسرد كان حول خبير اقتصادي في دولة أفريقية كثر فيها الفساد، 

أشار على حكومتها أن ترفع مستوى الدخل لألجهزة األمنية واملوظفين املرتشين بحيث ال تكون 

حاجة األفراد للمال هي الدافع والذريعة لقبول الرشوة، وكانت املفاجئة أن املرتشين لم يتوقفوا 

عن تلقي رشاويهم بعد زيادة رواتبهم بل أصبحوا يطالبون بمبالغ أكبر..

العربي الذي عاش جل حياته في محيط فاسد ال يستمر فساده حين يغادر إلى بلد الهجرة، 

وال ينشئ أبناءه في املهجر على الفساد.. وبالعكس، فاألميركي أو األوروبي حين يحل بيننا قد 

ال يوجد حساب وال  إلى سارق ومرتشٍ وكذاب، والسبب بسيط وواضح:  نجده وقد تحول 

قضاء، وإن وجد فسوف يطبق في الخارج في بلد األجنبي األصلي وليس في العراق.. العامل 

األهم في سلوكيات األفراد هو في فعالية مؤسسات الدولة، أي في هيكل املجتمع الذي يعيشون 

فيه.

/http://montrealiraqi.com  من مدونة »فيصل قدري« العراق

لطاملا فضلت سماع األغاني بصوت مؤديها األصلي وبالتسجيل القديم مهما ساءت جودته.

في  األماكن  القصيدة.  فيها  قيلت  التي  القصّة  بها.  املغناة  اللهجة  نقاء  أيضاً.  أرواحاً  تملك  األغاني 

الفيديو. وآثار السنوات على جودة التسجيل.. كلها من خفايا روح األغنية. وإن فُقدت، تحولت األغنية 

إلى كلمات مرتبة بال معنى.

روح األغنية هذه هي أيضاً انعكاس لروح الشعوب والحضارات، وتذكرة سفر مجانية تسافر بك عبر 

األماكن واألزمنة، فأنا عندما أسمع أبو بكر سالم مثاًل أرى يمناً جميلة خالية من الحروب والصراعات، 

وعندما أسمع »مالي شغل بالسوگ« بصوت حسين نعمة، فأنا أسافر عشرات السنين إلى الخلف إلى 

سوق الشيوخ، أرى أبي طفاًل صغيراً يلعب في الحديقة التي يقف بها حسين نعمة ينتظر حبيبته التي 

مرّ بالسوق من أجلها، ألخبره أنا األخرى أنّي مالي شغل بالسوق، مرّيت أشوفه، عطشانة حفنة سنين، 

حبيبة  أنّ  أتخيّل  غنّوها،  الذين  اآلخرين  العشرات  بصوت  األغنية  أسمع  وعندما  شوفه.  على  وأروى 

املطرب تبيع البطاطا بالسوق، فمر بسوق الخضرة من أجل رؤيتها. وبيش ألزم الدالّل، بيش أمسح 

العين؟!

من صفحة Samah Aziz  العراق )عن فايسبوك(
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رغم  فلسطين،  فــي 

ما  االحتالل،  ظروف  كل 

املوسيقى  ترتفع  زالــت 

املرة  هذه  ما..  مكان  من 

العذب  الصوت  يطلع 

مختصة  مــدرســة  مــن 

بتعليم األطفال املكفوفين 

يعتمد  الغربية.  بالضفة 

فيها  واملعلمات  املعلمون 

بديلة  بوسائل  التعليم 

املوسيقى،  تتقدّمها 

السمع  حاسة  لتحفيز 

بشكل أساسي، باإلضافة 

التقليدية  الوسيلة  إلى 

اللمس  على  تعتمد  التي 

)الكتب املطبوعة بطريقة 

املشرفون  يؤكد  برايل(. 

تحسن  املوسيقى  أن 

وقدرة  العصبية  املرونة 

التكيف  على  ــاغ  ــدم ال

إلى  يــؤدي  ما  والتغير، 

كما  ــل،  ــض أف نــتــائــج 

حماساً  الطالب  يظهر 

من  النوع  لهذا  خاصاً 

النشاطات.

)تصوير: 

عمار عوض ـ فلسطين(


	p1
	p2
	p3
	p4

